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โปร ชวิชวิ  

 

มาเลเซยี - ตกึปิโตนสั-เก็นติง้ไฮแลนด ์
 

 
 

วนัทีเ่ดนิทาง แบบ จอยทวัร ์

วนัที ่ ราคาตอ่ทา่น 

วนัที ่6-8 , 13-5 เม.ย. 62 3,993 ฿ 

วนัที ่18-20 พ.ค. 62 3,993 ฿ 

วนัที ่21-23 ม.ิย. 62 3,993 ฿ 

วนัที ่13-16 , 27-29 ก.ค. 62 3,993 ฿ 

วนัที ่10-12 ส.ค. 62 3,993 ฿ 

วนัที ่13-15 ก.ย. 62 3,993 ฿ 

วนัที ่12-14 , 25-27 ต.ค. 62 3,993 ฿ 

วนัที ่22 – 24 พ.ย. 62 3,993 ฿ 

วนัที ่5-7 ธ.ค. 62 3,993 ฿ 
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วนัแรก หาดใหญ-่แวะอลอสตาร-์ปตุราจายา่-ตกึปิโตนสั 

05.00 น. คณะมาพรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ เช็คอนิ พรอ้มทัง้รับเอกสาร 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่ดา่นนอก (ใชร้ถตูรั้บ จากหาดใหญ ่ไปดา่นนอก) 

06.00 น. จ๊อปหนังสอืเดนิทาง ผา่นไดไ้ทย เปลีย่นเป็นรถบัสมาเลเซยี จากนัน้ เดนิทางสู ่

ประเทศมาเลซยี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ไกท่อก+น ้าดืม่ (บรกิารมือ้ที1่) 

แวะ แวะถา่ยรปูที ่เมอืงอลอสตาร ์ตรงจดุทีเ่ป็นลานกลางเมอืง ซึง่ถา่ยรปูออกมาฉาก

หลังจะเป็น หอคอยอลอสตาร ์และ พระทีน่ั่งของ ร.5 น่ังรถผา่นชม พระราชวังบันไลย์

เบซาห ์เป็นพระราชวังอขง สลุตา่น ประจ ารัฐเคดะห ์

 

 จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ เมอืงใหมป่ตุราจายา่ 

เทีย่ง แวะ ทีจ่ดุแวะพักรถ เพือ่ใหท้กุทา่นไดรั้บประทานอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย (ซึง่มี

รา้นอาหารใหเ้ลอืกซือ้ ทานไดห้ลากหลาย โดยมไีกดช์ว่ยเรือ่งการซือ้ หรอื แนะน า

ให)้ 

(ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

ถงึ เมอืงใหม ่ปตุราจายา่ ซึง่เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุของ ประเทศมาเลเซยี ซึง่ตัง้อยูใ่จ

กลางทะเลสาบทีถ่กูขดุขึน้มา มสีถานทีส่ าคัญ ทางราชกาล เชน่ กระทรวงตา่งๆ 

อาคารรัฐสภาสเีขยีว แบบมาเลเซยี และ ทีเ่ป็นไฮไลตข์องทีน่ีก็่คอื มัสยดิสชีมพ ู

จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี 



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

 

 

แวะ ถา่ยรปู ทีจ่ดุถา่ยรปูกับ ตกึปิโตนสั ซึง่เป็นตกึคูแ่ฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก และ มจีดุเดน่

ดว้ยการสรา้งดว้ยแสตนเลด ทัง้หลัง มองจากไกลๆ สวยงามมากครับ 

 

 

 

และจากนัน้ ก็พาทา่น ไปยัง หา้งซูเรยีร ์ซ ึง่เป็นหา้งทีอ่ยูใ่นตกึปิโตนัส เชญิทา่นชอ้ป

ป้ิง และรับประทานอาหารค า่ ไดเ้ลยครับ (ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

พกั เขา้พกั ณ Pudu Plaza Hotel หรอื เทยีบเทา่ ครบั 

วันทีส่อง พระราชวงัอสิตา้น่าเนการ่า – ถ ้าบาตเูค็ป – เก็นติง้ไฮแลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิาร2) 

08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่พระราชวงัอสีตา้นา่เนกา้รา่ ซึง่เป็นพระราชวงัหลวงของประเทศ

มาเลเซยี เชญิทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้พระราชวงั หรอื สามารถถา่ยรปูกับ ทหารมา้หนา้

พระราชวงัไดเ้ลยครับ 
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ไดเ้วลาทีเ่หมาะสม พาคณะเดนิทางสู ่วดัถ า้บาตเูค็ป ซึง่เป็นวดัฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุของ

ประเทศมาเลเซยี ซึง่ทีว่ดัแหง่นี ้ทกุๆ ปีจะมจัีดงานเทศกาลใหญข่องชาวฮนิดใูน

มาเลเซยี นัน้คอืเทศกาล ไทยภซูมั 

จากนัน้เดนิทางสู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์
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ถงึ สถาน ีSky Way Genting พาทา่นน่ังเคเบิล้คารช์ม ววิ สวยๆ ของยอดเขาเก็นติง้ 

ซึง่จะมองเห็นทะเลหมอก และ ววิวดัชนิซุย่ 

จากนัน้ ไกดจ์ะพาทา่นเดนิ บนสวนสนกุเก็นต ิง้ แนะน าโซนตา่งๆ 

เชน่ โซนแหลง่ชอ้ปป้ิง โซนน่ัวชวิดืม่กาแฟ โซนสวนสนุกในรม่ ทีม่เีครือ่งเลน่

หลากหลาย เชน่ ซมีเูลเตอร ์, โรลเลอรโ์คสเตอร ์, โมโนเรล , ตลุยุอวกาศ , สโนว์

เวลิด ืรางเลน่เลือ่นน ้าแข็ง และลานหมิะ เป็นตน้ 

ส าหรับทานทีช่อบเสีย่งโชคก็สามารถ เขา้ บอ่นคาสโิน ไดค้รับ 

บนเก็นติง้อาหาศจะเย็นตลอดทัง้ปี ครับ 

จากนัน้เชญิทาง เทีย่วพักผอ่นบนเก็นติง้ไดต้ามอัธยาศัยครับ 

หรอืทา่นทีต่อ้งการเทีย่วโซนสวนสนุก Genting Highland Skytropolis Fun Land 

ซึง่พึง่เปิดใหบ้รกิารใหม่ๆ  ชว่ง ธันวาคม 2561 นีเ้องครับ และ มเีครือ่งเลน่ อืน่ๆ เชน่ 

The Star Wars VR อกีดว้ยครับ (ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

 

16.00 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ จากนัน้พาทา่นน่ัง เคเบิล้คาร ์ลงจากยอดเขาเก็นติง้ เพือ่

เดนิทางสู ่ทีพั่ก 

อสิระรับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

อสิระรับประทานอาหารค า่ (ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

พกั เขา้พกั ณ Pudu Plaza Hotel หรอื เทยีบเทา่ ครบั 

(ดา้นหนา้โรงแรม มรีา้นอาหาร และ ซุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ)่ 

วันทีส่าม กัวลาลัมเปอร ์– เมอรเ์ดกา้แสควร – ดวิตีฟ้รจัีงโหลน – หาดใหญ ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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08.00 น. พาทา่นน่ังรถชม เมอืงกัวลาลัมเปอร ์แวะ ถา่ยรปูที ่จตัรุสัเมอรเ์ดกา้ (Dataran 

Merdeka) ชมยา่น เสาธง ทีส่งูเป็นอันดับ 2 ของโลก ถา่ยรปูมมุสวยๆ กับ อาคาร

อบัดลุซาหมดั ที ่มหีอนาฬกิา เป็นเอกลักษณ์ ส าคัญของ กรงุกัวลาลัมเปอร ์

 

จากนัน้ เดนิทางกลับสู ่หาดใหญ ่

เทีย่ง แวะรับประทานอาหารกลางวนั ณ จดุแวะพัก ระหวา่งทาง  

(ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

17.00 น. หากมเีวลา หรอื หา้ง The Zoon ยงัไมปิ่ด เราแวะ ใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกซือ้ สนิคา้

ปลอดภาษีเพิม่เตมิ กอ่น เดนิทางตอ่สู ่หาดใหญ ่

19.00 น. คณะเดนิทางถงึ หาดใหญ ่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

จบโปรแกรม น าเทีย่วนี้ 
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ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับจอยกรุ๊ป ลกูคา้ทีต่อ้งการเหมากรุ๊ป แบบโปรแกรมทวัรน์ี ้ใหต้ดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องเรา ทีไ่ลน์ 

@teawsanooktour  

 

ราคาตอ่ทา่น 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น คนที ่3 ในหอ้ง  

ไมเ่สรมิเตยีง 

ทัวรจ์อยครบ 30 – 40 ทา่น 3,993 ฿ 3,500 ฿ 

หมายเหต ุ:: กรณุาอา่น และ ยนิด ีรับ กอ่นท าการจอง ทัวรน์ี้ 

กรณี คณะ ไมถ่งึ 30 ทา่น ราคาทัวรอ์าจจะเพิม่ขึน้ ซึง่เราจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทาง 5 

วนั วา่ลกูคา้ยนิดเีดนิทางในราคาทีเ่พิม่ข ึน้ หรอื ตอ้งการยกเลกิทัวร ์ 

 

หมายเหต ุ:: เทีย่วสนุกทัวรฯ์... ไมไ่ดร้วมคา่อาหารในบา้งมือ้ไว ้ดว้ยเหตผุล ทีจ่ะท าใหล้กูคา้

ของเราไดล้องทานอาหาร ตามใจทีท่า่นชอบ ในประเทศมาเลเซยี และ อาหารทัวรส์ว่นใหญ ่

เมนูของแตล่ะรา้นก็จะเหมอืนๆ กัน ซึง่จะท าใหล้กูคา้เบือ่ได ้ 

 

ซึง่การไปทานอาหารทีม่าเลเซยี ลกูคา้จะไดรู้ถ้งึ รสชาตอิาหาร วฒันธรรม และ ความ

หลากหลายของอาหารดว้ยครับ ซึง่การซือ้อาหารไมยุ่ง่ยาก เพราะมไีกดช์ว่ยดแูลตลอดครับ 

 

 

ราคาทวัรร์วมแลว้ดงันี ้:: 

1.คา่รถตู ้รับ จากหาดใหญ ่สง่ทีด่า่นสะเดา 

2.คา่รถบัสมาเลเซยี น าเทีย่วตามโปรแกรมทัวร ์

3.คา่อาหาร 3 มือ้ 

4.คา่ทีพั่ก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

5.แจง้น ้าดืม่ วนัละ 1 ขวดตอ่ทา่น 

6.คา่ไกด ์ดแูลตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุทา่นละ 1 ลา้นบาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม:: 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  

2.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้ (บา้งมือ้ยังไมม่ใีนโปรแกรมทัวร)์ 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

4.คา่หนังสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่นัน้) และมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
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Line ID: @teawsanooktour  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอใหท้า่นแจง้ยนืยันก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน 

เพือ่ทีท่างบรษัิทฯจะไดด้ าเนนิการส ารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางล่วงหนา้  ภายใน 15 

วัน เป็นอย่างนอ้ยกอ่นเดนิทาง จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงู

ลว่งหนา้มา ณ โอกาสนี ้และหวังเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้า่นและคณะในอนาคตอันใกลน้ี ้

 


